
        
 

Wytyczne MRR dotycz ące partnerstw w ramach Programu Rozwój 
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek sam orządu 

terytorialnego, dialog społeczny oraz współprac ę z 
przedstawicielami społecze ństwa obywatelskiego  finansowanego z 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospod arczego 

na lata 2009-2014. 

 

Projekty realizowane w ramach Programu PL06 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego” będą realizowane wyłącznie w partnerstwach, w których liderem jest 
gmina miejska bądź miejsko – wiejska, powiat, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
związek komunalny 1. 

Ideą Programu jest wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 
w realizację polityki na poziomie samorządu terytorialnego, w szczególności współpracy w obszarze 
miast (np. między władzami miejskimi i regionalnymi) oraz między miastami. Celem współpracy będzie 
budowanie mechanizmów i kompetencji w zakresie wspólnego identyfikowania i rozwiązywania 
problemów o charakterze terytorialnym, wykraczającym poza granice jednej jednostki samorządu 
terytorialnego, w szczególności na terenie miast i obszarów funkcjonalnych. 

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych 
poziomach: 

1. partnerstwa między gminami sąsiadującymi � celem będzie wspólne rozwiązywanie 
podobnych problemów (przy udziale partnerów społecznych i prywatnych) – wspólne 
planowanie przestrzeni funkcjonalnej; opracowanie wspólnych strategii, planów rozwiązania 
tych samych problemów (problemy wykraczające poza granice jednej gminy);  

2. partnerstwa w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w 
skład obszaru funkcjonalnego) � celem będzie wzmocnienie powiązań między jednostkami 
tego samego obszaru funkcjonalnego, koordynacja i wspólne rozwiązywanie problemów 
dotyczących całej aglomeracji (w tym także definiowanie projektów priorytetowych, 
kluczowych dla całej aglomeracji), partycypacja w podejmowaniu kluczowych decyzji w 
ramach aglomeracji przy udziale partnerów społecznych i prywatnych; 

                                                
1 Liderami mogą być tylko podmioty wymienione. Natomiast podmioty takie jak np. agencje rozwoju 
regionalnego (zarówno samorządowe/publiczne, jak i te o przeważającym kapitale prywatnym) mogą 
być partnerami 



3. partnerstwa między gminami w podobnej sytuacji (osią współpracy będą podobne tematy) – 
np. metropolie, miasta na prawach powiatu itp. � celem będzie stworzenie sieci współpracy, 
strategiczne rozwiązywanie podobnych problemów, tworzenie wzorcowych rozwiązań, 
dobrych praktyk, wymiana doświadczeń; 

4. partnerstwa między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego: współpraca np. metropolii 
z władzami województwa (samorząd miejski + Marszałek i Zarząd Województwa), współpraca 
władz gmin z powiatem � celem będzie koordynacja działań realizowanych na danym 
obszarze, określanie priorytetów rozwojowych, tworzenie spójnych strategii na poziomie 
województwa i poszczególnych obszarów przy udziale partnerów społecznych i prywatnych;  

5. partnerstwa międzysektorowe – współpraca w kształtowaniu i realizacji polityk lokalnych z 
partnerami społecznymi (organizacjami społecznymi i organizacjami reprezentującymi 
przedsiębiorców) � celem będzie wzmocnienie udziału społeczeństwa w rozwoju lokalnym 
oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w decydowaniu o sprawach samorządu; 

Ponadto, w projektach składanych w konkursie otwartym w ramach Programu dopuszczalne są 
partnerstwa z podmiotami norweskimi (członkami Związku Władz Lokalnych i Regionalnych w 
Norwegii - KS). Partner norweski w projekcie pełniłby rolę wsparcia merytorycznego: prezentacja 
rozwiązań norweskich, dobrych praktyk, know-how,  wymiana doświadczeń, wizyty studyjne itp. 

1. Kto mo że być partnerem w projekcie  

Partnerami w projektach mogą być jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym i 
regionalnym (np. gmina wiejska, powiat, samorząd województwa), jak również jednostki zależne od 
ww. podmiotów (np. zarządy dróg, wojewódzkich lub powiatowych).  

Ponadto, w projektach jako partnerzy mogą brać udział podmioty gospodarcze oraz organizacje 
pozarządowe. Podmioty te mogą pełnić wyłącznie funkcje opiniotwórczo-konsultacyjne jako rzecznicy 
interesów grup przedsiębiorców czy środowisk organizacji pozarządowych/ środowisk lokalnych.  

Nie zakłada się obligatoryjnego udziału partnerów spoza sektora publicznego.  

Jeden podmiot może uczestniczyć w realizacji nie więcej niż 2 projektów,  tzn.  może pełnić rolę lidera 
lub partnera w nie więcej niż 2 projektach.  

Dane partnerstwo może złożyć tylko jeden wniosek. 

Program zakłada również możliwość zawierania partnerstw z podmiotem pochodzącym z państw – 
darczyńców. 

2. Stosowanie ustawy o zasadach prowadzenia polityk i rozwoju.  

Włączanie do grona partnerów podmiotów spoza sektora finansów publicznych nie wymaga 
stosowania się do art. 28.a) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., dotyczy wdrażania 
funduszy objętych Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO). Art. 28a ustawy 
regulujący zasady nawiązywania partnerstw, dotyczy partnerstw zawiązywanych w ramach 
programów operacyjnych (art. 28a jest zamieszczony w rozdziale 5 „Realizacja programów 
operacyjnych”). Ponieważ MF EOG nie jest częścią NSRO, te uregulowania nie mają odniesienia do 
nawiązywania i realizacji działań partnerstw w Programie Regionalnym finansowanym z MF EOG. 



3. Umowa partnerstwa  

Podstawą funkcjonowania partnerstwa będzie umowa partnerstwa, która w szczególności określi 
strukturę współpracy, jak również zakres odpowiedzialności poszczególnych partnerów.  

Minimalne wymogi dla umów partnerskich zostały określone w artykule 6.8 Regulacji w sprawie 
wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-
2014. 

Zgodnie z ww. Regulacjami umowa partnerstwa powinna zawierać następujące elementy: 

a)      postanowienia dotyczące ról i zakresu odpowiedzialności stron, 
b)      postanowienia dotyczące ustaleń finansowych między stronami, w tym między innymi 

postanowienia dotyczące tego, które wydatki partnerów projektu mogą podlegać refundacji 
z budżetu projektu, 

c)      postanowienia dotyczące sposobu wyliczania kosztów pośrednich i ich maksymalnej kwoty, 
d)      zasady wymiany walut w przypadku takich wydatków i ich refundacji, 
e)      postanowienia dotyczące audytów obejmujących partnerów projektu, 
f)       szczegółowy budżet z wyszczególnionymi pozycjami kosztów i cenami jednostkowymi  
g)     postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów. 

Umowa partnerska może zawierać postanowienia o możliwości dochodzenia zwrotu środków od 
partnera Jednakże nie jest to postanowienia obligatoryjne, gdyż wykracza poza minimalne warunki 
określone w artykule 6.8  „Regulacji MF EOG”. 

Wymogi artykułu 6.8 Regulacji dotyczą również partnerstw zawieranych między polskimi JST i 
jednostkami samorządowymi z państw darczyńców. Należy również pamiętać, że zgodnie z 
Regulacjami (punkt 4 art. 6.8) „umowa partnerska sporządzana jest w języku angielskim, jeśli jedna ze 
stron umowy jest podmiotem z państw-darczyńców”.  

Partnerstwa, które zgłaszają się do konkursu w formie stowarzyszenia jst czy związku komunalnego 
nie muszą podpisywać odrębnej umowy partnerstwa w celu realizacji projektu Jednakże mogą to 
zrobić jeśli z przyczyn praktycznych (aspekt rozliczeń finansowych) takie rozwiązanie jest korzystne 
dla partnerów. Jednocześnie zakres zadań i obowiązków partnerów powinien zostać wyraźnie 
określony we wniosku aplikacyjnym.  

Operator udostępnił na stronie Programu oraz projektu predefiniowanego wzór umowy partnerskiej, 
który może zostać wykorzystany przez wnioskodawców jako dokument pomocniczy, ale nie ma 
charakteru wzoru obowiązkowego. 

4. Rola partnerów w projekcie  

Każdy partner musi mieć przydzielone konkretne zadania w ramach projektu. Istotą partnerstwa jest 
realizacja wspólnego celu przez partnerów partycypujących w działaniach i kosztach bez 
wynagrodzenia. Niezbędny wkład partnera w realizację projektu może mieć zarówno formę 
konkretnych czynności jak też wkładu finansowego. Niektórzy partnerzy mogą korzystać ze środków 
budżetu, sami nie wnosząc wkładu finansowego. 

Zakres obowiązków partnerów powinien zostać określony w umowie partnerstwa. 



Ponadto, potrzeba udziału w projekcie konkretnych partnerów społecznych czy gospodarczych 
powinna wynikać z Analizy Wykonalności, stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego. 

5. Rola partnerów spoza sektora finansów publicznyc h 

W ramach wdrażanych projektów partnerzy nie będący jednostkami sektora finansów publicznych 
mogą pełnić wyłącznie funkcje opiniotwórczo-konsultacyjne jako rzecznicy interesów grup 
przedsiębiorców czy środowisk organizacji pozarządowych/ środowisk lokalnych.  

Jeżeli projekt będzie zakładał opracowanie dokumentacji, to nie będzie ona wykonana na rzecz 
partnera spoza sektora publicznego, ale będzie miała na celu wsparcie szerokiej grupy 
przedsiębiorców czy podmiotów społecznych (np. oznakowanie turystyczne danego obszaru, którego 
beneficjentem będzie wiele podmiotów, projekt uzbrojenia konkretnego obszaru będzie dotyczył np. 
strefy działalności gospodarczej na terenie której może działać więcej podmiotów, itp.). 

W regulaminie konkursu wskazany zostanie katalog kosztów kwalifikowalnych/ niekwalifikowanych dla 
ww. partnerów. 

6. Partner a wykonawca  

Istotą partnerstwa jest realizacja wspólnego celu przez partnerów partycypujących w działaniach 
i kosztach bez wynagrodzenia. 

Podstawą do interpretacji w tym zakresie będzie analiza treści umowy partnerskiej. Nie może ona 
bowiem naruszać przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych przy zlecaniu usług, w tym 
typowych usług eksperckich, prowadząc do obejścia właściwych przepisów ustawy z 29.01.2004 r. 
prawo zamówień publicznych.  

Umowa powinna wskazywać na realizację wspólnego celu przez partnerów partycypujących 
w działaniach i kosztach bez wynagrodzenia, w tym na ich współodpowiedzialność za realizację 
projektu (od fazy przygotowawczej, wyznaczania kierunków rozwoju, poprzez fazę realizacyjną, aż do 
etapu rozliczania projektu). W sytuacji, gdy celem co najmniej jednego z partnerów jest odpłatne 
dostarczenie usługi, dostawy lub wykonanie roboty budowlanej, nie mamy do czynienia ze wspólnym 
celem, a tym samym z umową partnerską tylko z wykonawstwem na rzecz zamawiającego w 
rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Partnerstwo w ramach projektu nie może bowiem 
zastępować stosunku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i w ten sposób prowadzić do obejścia 
przepisów ustawy.  

7. Wkład własny partnerów  

Wkład partnera w realizację projektu może mieć zarówno formę konkretnych czynności jak też wkładu 
finansowego. Niektórzy partnerzy mogą korzystać ze środków budżetu, sami nie wnosząc wkładu 
finansowego. Wkład partnerów powinna określać umowa partnerstwa. 

 

8. Przepływy finansowe w ramach projektu.  

Lider partnerstwa wskazany w umowie partnerskiej i umowie z Operatorem Programu jest odbiorcą  
pomocy i podmiotem odpowiedzialnym przed Operatorem/ Darczyńcami za realizację umowy 
o dofinansowanie projektu oraz rozliczeń. Jednakże nie jest jedynym podmiotem realizującym projekt 



i nie tylko on wydatkuje środki z budżetu projektu. W związku z powyższym w umowie partnerskiej 
partnerzy powinni ustalić zasady przepływu środków (zaliczek/rozliczeń) między liderem 
a poszczególnymi członkami partnerstwa. Lider rozdziela zaliczkę między partnerów na podstawie 
ustaleń zapisanych w umowie partnerskiej i odbiera od nich dokumenty rozliczające ich wydatki, 
w celu przedstawienia Operatorowi Programu. 


